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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavan osittainen kumoaminen koskee kiinteistöä 529-489-1-178.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria, josta todellista rantavii-

vaa on noin 85 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Naantalin Rymättylässä noin 6,5 km linnuntietä ja noin 

10 km maantietä Rymättylän keskustan palveluista länteen. 

Suunnittelualue sijaitsee kiinteän tieyhteyden päässä. 

 

Suunnittelualueen sijainti kartalla: 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
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Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 

 

Suunnittelualueen ohjeelliset rajaukset: 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin saariston kallioista metsämaata.  

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee asuintalo, kaksi talousrakennusta, sauna ja ve-

nevaja. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 

hyväksymät Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja 

Vakka-Suomen maakuntakaavat. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kau-

punkiseudun, Salon seudun maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan 

vaihemaakuntakaavan kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaa-

van. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalu-

eeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehitystarpeita (Mrv) sekä 

saariston rengastiehen tukeutuvaksi kehittämisvyöhykkeeksi. 
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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Ote maakuntakaavasta: 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaavakartta 

 

 

 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 1 eli 7-

10 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 
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Yleiskaava  

Suunnittelualueella on voimassa 11.12.2008 hyväksytty Rymättylän poh-

joisosan osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoi-

tettu asuntoalueeksi, jossa rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinra-

kennuksen, jossa saa olla sivuasunto ja asuinrakennuksen käyttötarkoituk-

seen liittyviä talousrakennuksia.  

Ote osayleiskaavasta: 

Lähde: Yleiskaavakartta 

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Rymättylän kunnanvaltuuston 16.12.1993 

hyväksymä ja Lääninhallituksen päätöksellä 7.10.1994 voimaan tullut Elo-

rannan ranta-asemakaava. Voimassa olevassa rantakaavassa suunnittelu-

alue on osoitettu lomarakennusten korttelialueeksi, johon saa rakentaa yh-

den enintään 120 k-m² lomarakennuksen ja erillisen, enintään 25 k-m² sau-

narakennuksen sekä enintään 30 k-m² vajarakennuksen. Yli 6000 m² suu-

ruiselle rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa enintään 20 k-m² vierasmajan 

ja enintään 25 k-m² saunarakennuksen. 
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Ote ranta-asemakaavasta: 

Lähde: ranta-asemakaavakartta 

 

Rakennusjärjestys 

Naantalin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuus-

tossa 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. Rakennusjärjestys kumoaa 

Rymättylän kunnan 23.5.2002 hyväksymän rakennusjärjestyksen. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään voimassa olevan ranta-asemakaavan pohjakarttaa 

mittakaavassa 1:2000. 

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on kumota suunnittelualueella voimassa oleva Elo-

rannan ranta-asemakaava siltä osin, kuin se on suunnittelualueella ristirii-

dassa oikeusvaikutteisen Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavan muutok-

sen kanssa.  
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2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanne 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Naantalin kaupungin hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Toukokuu 2019: Naantalin kaupunginhallitus käsittelee osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman sekä toteaa ranta-asema-

kaavan osittaisen kumoamisen käynnistymisen. 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään 

tarvittaessa. 

Kesäkuu 2019: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan val-

mistelumateriaali asetetaan samanaikaisesti nähtä-

ville 30 päivän ajaksi. Kaava on nähtävillä kaavan 

laatijan tiloissa sekä osoitteessa www.ranta-asema-

kaava.fi. Nähtävillä olosta ja kaavatyön vireilletu-

losta kuulutetaan Naantalin kaupungin alueella il-

mestyvässä lehdessä. Maanomistajille ja rajanaapu-

reille lähetetään tieto nähtävillä olosta kirjeitse. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaa-

van valmistelumateriaalista osallisilla on mahdolli-

suus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti 

kaavan laatijalle. Tarvittaessa osallisilla on mahdol-

lisuus neuvotella kaavan laatijan kanssa. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 2019: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Hyväksymisvaihe 

Marras-joulukuu 2019: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Turun hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnitteluavustaja, FM Päivi Leppänen 

puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Naantalin kaupunki: 

maanmittausinsinööri Birit Keva 

puh. 044 733 4702, birit.keva@naantali.fi  

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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